Tidlig pension (Arne pension)
Beskrivelse af aktivitetsudvikling til budget 2022-2025
Aktivitetstal og økonomi
Ifølge Beskæftigelsesministeriet får 360 borgere i Faxe Kommune ret til at gå på
tidlig pension i 2022, hvoraf 25 % forventes at komme fra beskæftigelse, og dermed
forventes at blive en fuld ekstra udgift for Faxe Kommune. De resterende 75 %
forventes at komme fra andre overførelsesindkomster. Da denne gruppe allerede
modtager en ydelse, vil disse borgere ikke medføre en fuld ekstra udgift.
Administrationen vurderer, at retten til tidlig pension sandsynligvis vil udhule
seniorpensionsområdet over nogle år. Baggrunden er, at når retten til tidlig pension har
været en mulighed i 2-3 eller 4 år, vil der ikke være så mange tilbage i målgruppen, som
overgår til seniorpension, da de i stedet har valgt den ”tidlige pension.
Regeringen og KL har endnu ikke helt klart fastlagt, hvordan udgiften til den tidlige
pension skal finansieres. Men som nedenstående Danmarkskort viser, så er Faxe Kommune
en af de kommuner i landet, med den største andel af indbyggere i alderen for tidlig
pension, som forventes at få ret til tidlig pension. Der er således en stor og usikker udgift,
som skal indarbejdes i budget 2022-2025.

Beskrivelse af forventninger til udvikling på tidlig pension
Aftalen giver fra 2022 mennesker med lange arbejdsliv ret til at trække sig tidligere
tilbage fra arbejdsmarkedet. Retten til tidlig pension er baseret på objektive
kriterier og tager udgangspunkt i antallet af år på arbejdsmarkedet samt ens
alder.
For årgange født i 1955 (andet halvår) til 1964 er der enighed om at fastsætte følgende
anciennitetskrav med en opgørelsesalder ved 61 år:
44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
42 år på arbejdsmarkedet givet ret til 1 år med tidlig pension

Ovenstående vil være gældende til og med 2025.
Herefter vil opgørelsesalder og anciennitetskrav stige med ét år gældende til og
med 2030. Fra 2030 vil alderen for opgørelsen og antallet af år på
arbejdsmarkedet vil derefter følge med udviklingen i folkepensionsalderen.

